Reteaua de formatori pentru pregatirea personalului din sectorul social
„EDUC-Trainer”
PROTOCOL DE RETEA
Reteaua de formatori infiintata in cadrul proiectului PEH021 functioneaza pe baza unui
PROTOCOL DE RETEA, respectiv o metodologie de organizare si comunicare eficienta la
care adera toti membrii, in vederea atingerii rezultatelor dorite. Acest protocol are in anexa
Materialul de prezentare a proiectului „EDUC Plus“, care contine toate elementele referitoare
la proiect si activitatile sale, care fundamenteaza crearea si dezvoltarea retelei de formatori.
Scopul retelei „EDUC-Trainer”
Cresterea calitatii cursurilor de formare permanenta adresate personalului din sectorul social
prin imbunatatirea accesului formatorilor la informatii si schimb de experienta pe teme legate
atat de continutul formarii, cat si de metodele pedagogice utilizabile in demersul formativ.
Dat fiind ca aceasta retea se creeaza concomitent cu pilotarea unui model de formare a
educatorilor din servicii de protectie a copilului, scopul retelei “EDUC-Trainer” este in deplina
concordanta cu scopul proiectului PEH021 “EDUC Plus”: imbunatatirea sanselor de integrare
sociala a copiilor si tinerilor din sistemul de protectie gazduiti in servicii de tip rezidential prin
promovare de strategii, masuri si programe de formare care vizeaza cresterea
profesionalismului personalului educativ si bunele practici de parteneriat public-privat pentru
incluziune sociala si non-discriminare.
Structura retelei „EDUC-Trainer”
Reteaua este alcatuita din profesionisti cu statut de formator (certificat CNFPA/ANC) care a
participat / participa in aceasta calitate la instruirea teoretica si practica a personalului angajat
in servicii sociale publice si private (personal educativ, social, medical, personal cu functii de
conducere in servicii sociale etc) si care isi exprima interesul pentru informatiile si networkingul pe care proiectul PEH021 le ofera prin centrul virtual de resurse CVR Trainer.
Reteaua este coordonata de asociatia Centrul de Resurse si informare pentru profesiuni
Sociale CRIPS, prin intermediul managerului de proiect si al membrilor echipei cu atributii de
formare formatori, dezvoltare si administrare centru virtual de resurse, comunicare si
secretariat. Coordonator al echipei este doamna Aurora Toea, expert calitate in formare si
responsabil CVR Trainer. Un rol activ in coordonarea retelei are si partenerul de proiect,
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 Bucuresti, reprezentat de
doamna Mariana Coman, expert coordonator din partea partenerului.

Membrii fondatori ai retelei „EDUC-Trainer” sunt formatorii locali implicati in proiectul
PEH021, selectionati cu aprobarea Directiilor Generale de Asistenta Sociala si protectia
Copilului din judetele Alba, Arad, Arges, Bacau, Buzau, Cluj, Mehedinti, Mures, Valcea si
sectorul 1 Bucuresti, care au aderat la retea odata cu interesul manifestat pentru a deveni
formator local si cu participarea la cursul de formare formatori.
Lansarea retelei „EDUC-Trainer” a avut loc la finalul primului modul al cursului de formare
formatori, in data de 21 octombrie 2015, Bucuresti - sediul CRIPS.

Procedura de inscriere in reteaua „EDUC-Trainer”
Pe parcursul proiectului si dupa finalizarea lui, persoanele interesate sa devina membri ai
retelei „EDUC-Trainer” trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
• Absolvent de studii superioare
• Certificat de formator CNFPA/ ANC
• Experienta practica in sustinerea de cursuri pentru personalul din sectorul social
• Interes personal pentru dezvoltarea competentelor de formator
• Disponibilitate de comunicare a experientei proprii si de participare la dezbateri cu alti
colegi formatori
Pasii procedurii de inscriere:
• Se solicita formularul de inscriere specific retelei „EDUC-Trainer” la adresa de email
crips1@crips.ro
• Se completeaza formularul de inscriere , care poate fi trimis scanat la adresa de email
crips1@crips.ro
• Dupa analiza formularului, se transmite prin email confirmarea inscrierii in retea
Dupa activarea grupului pe Facebook, procedura de inscriere va fi simplificata prin intermediul
retelei de socializare.
Reteaua „EDUC-Trainer” este o retea deschisa, iar accesarea site-ului centrului virtual de
resurse CVR Trainer nu este restrictionata prin parole sau conditionata de formulare
individuale. Oportunitatea asigurata in exclusivitate formatorilor membri ai retelei este
publicarea de materiale pedagogice/ articole/ stiri, cu specificarea autorului - pe site-ul
centrului virtual de resurse CVR Trainer http://www.cvr-trainer.crips.ro/
Membrii retelei EDUC-Trainer” care au o contributie activa la dezvoltarea resurselor de pe siteul http://www.cvr-trainer.crips.ro/ primesc, la cerere, o adeverinta de participare activa la retea.

